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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE COPONS 

CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2017 A LES 20:00  HORES. 
 
A Copons, essent les 20:00 hores del dia disset de maig de 2017, prèvia convocatòria i 
sota la presidència del senyor alcalde en Francesc Salamé Sabater es reuneix el ple de 
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria per 
tractar els assumptes previstos a l’ordre del dia.  
 
Hi són presents els membres de la corporació següents: 1r. Tinent d’Alcalde Maria 
Gràcia Carreras i Verdaguer, el segon Tinent d’Alcalde Abel Castell Bonet  i els regidors 
Maria Alba Closa Franquet i Jordi Mercadal Prats, Jordi Amaro Àlvarez i Núria Pons 
Torrents,  assistits per la secretària interventora Rosa Maria Matas Nin.  
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari per a l’inici de la sessió, seguidament es 
passa a conèixer dels següents assumptes inclosos a l’ordre del dia 
 
 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 
d’abril de 2017.  
 
Atès que l’acta ha estat subministrada als regidors juntament amb la convocatòria, 
s’obvia la seva lectura.  
 
Votació: L’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 27 d’abril de 2017 és 
aprovada per unanimitat. 
 
2.- Decrets d’Alcaldia.- 
 
La secretària dóna lectura resumida a les següents resolucions de l’alcaldia: 
 

Nº Data Contingut 
21/17 20/03/17 Aprovació liquidacions Consell Comarcal Recollida RSU per import 

de 9.548,55 €. 
22/17 20/03/17 Aprovació de factures mes de març per import de 9.983,29 €. 
23/17 20/03/17 Atorgament llicència d’obres per arrebossat exterior al C. Mur, 9. 
24/17 24/03/17 Atorgament llicència de divisió horitzontal al C. Àngel Guimerà, 12. 
25/17 27/03/17 Aprovació de bases i convocatòria contracte un peó pla ocupació 

Diputació de Barcelona. 
26/17 27/03/17 Concessió subvencions Ampa Escola de Copons. 
27/17 03/04/17 Aprovació retorn fiança per obres d’ampliació habitatge unifamiliar 

a la Roquera, 1. 
28/17 03/04/17 Atorgament llicència 1a ocupació a la Roquera, 1. 
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29/17 03/04/17 Convocatòria Ple Extraordinari i urgent 5 d’abril de 2017. 
30/17 11/04/17 Aprovació Pla Comarcal d’Igualtat.  
31/17 13/04/17 Atorgament llicencia de parcel·lació C. Raval, 5. 
32/17 24/04/17 Convocatòria Ple extraordinari de 27 d’abril de 2017. 
33/17 24/04/17 Aprovació factures mes d’abril per import de 13.767,08 €. 
34/17 24/04/17 Concessió de subvencions i col·laboracions diverses entitats i 

associacions per import total de 1.611,33 €. 
35/17 24/04/17 Contractació peó brigada Pla Ocupació de la Diputació de 

Barcelona. 
36/17 27/04/17 Aprovació conveni amb Consell Comarcal pobresa energètica. 
37/17 02/05/17 Atorgament llicència d’obres enderroc i nova tanca, paviment i 

rebaix de terres al C. Raval, 15. 
38/17 02/05/17 Aprovació conveni amb Consell Comarcal suport tècnic de 

participació ciutadana. 
39/17 08/05/17 Estimar el recurs de reposició presentat per Telefònica respecte la 

liquidació de la llicencia d’obres Exp 21/16 OB. 
40/17 08/05/17 Atorgament llicencia d’obres per a pavimentació de garatge C. 

Vilanova, 9. 
41/17 08/05/17 Atorgament llicència d’obres per canviar finestres i portes de 

balcons al C. Sant Magí, 3. 
42/17 08/05/17 Aprovació liquidació Consell Comarcal serveis prestats nov i des 16 

per import total de 3.812,48 €. 
43/17 08/05/17 Concessió subvenció escola de Copons per import de 214,50 €. 
44/17 08/05/17 Acceptació de la renúncia i cessió dels nínxols noms. 160 i 161 del 

cementiri municipal. 
45/17 11/05/17 Sol·licitud subvenció Agencia Catalana de l’Aigua dotació d’aigua 

potable a la masia de les Vinyes. 
 
Els regidors assistents es donen per assabentats de les anteriors resolucions de 
l’alcaldia. 
 
3.- Aprovació, si s’escau, del programa anual 2017 de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió 
 
El ple de  la Diputació de  Barcelona, en data  24 d’abril de  2003,  va aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre  la Diputació de Barcelona, els ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit  del  Boix,  Copons, Jorba, Òdena, Prats de  
Rei,  Rajadell,  Rubió  i Veciana, i l’Associació Serra de  Rubió, per  a l’execució 
d’un projecte de  recuperació i valorització de l’àrea cremada els anys 80 a 
l’Anoia i el Bages Oriental, així com el Pla Marc. 
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L’article  vuitè  de  l’esmentat  conveni,  determina  que  el  Pla  Marc  es 
desenvoluparà  a través de  Programes anuals  que  hauran de  ser 
redactats i  aprovats per  les  parts afectades. 
 
La Comissió de Treball ha redactat el Programa anual corresponent a l’exercici 
2017,  i la Diputació de  Barcelona va convalidar-ne la seva aprovació per  acord  
de  la junta de govern  de  23 de  febrer de  2017  (núm.registre 65/2017), 
havent-se d’aprovar posteriorment per la resta d’entitats signants del 
conveni, per tal que sigui efectiu. 
 
Per  tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
I.-  Aprovar  el  Programa  Anual  2017,   del  Pla  Marc  de  l’Associació  de  
Propietaris Forestals   Serra  de   Rubió,   per   a   la   realització   dels   projectes   
de   recuperació   i valorització de  les finques forestals del seu àmbit territorial, 
amb  efectes des de  l’1 de gener de 2017,  d’acord amb el document que 
figura annex. 
 
II.- Notificar  aquest acord  a  la  Diputació  de  Barcelona,  a  l’Associació  de  
Propietaris Forestals Serra de Rubió i a la resta d’entitats que en formen part. 
 
Votació: El ple, per unanimitat dels regidors assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior proposta 
 
4.-  Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut per als propers 
quatre anys. 
 
En data 15/03/2017 la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya comunica a aquest ajuntament que ja és propera la finalització del termini 
de quatre anys del nomenament dels actuals jutge de pau titular i substitut i per tant 
necessari iniciar els tràmits corresponents per a la proposta al Tribunal del 
nomenament de nous jutge de pau titular i substitut, seguint el procediment que 
marquen els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Seguint doncs el procediment descrit s’ha procedit a publicar l’anunci per a la provisió 
de la plaça al BOPb de data 18 d’abril de 2017, atorgant un termini de quinze dies 
hàbils per a la presentació de sol·licituds. 
 
Durant el termini esmentat s’han presentat dues sol·licituds a nom de Maria Dolors 
Farrés Camps i de Francisco Rodellar Beltran, acompanyades dels corresponents 
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curriculum vitae i declaració de no trobar-se  compresos en cap de les causes 
d’incapacitat que preveu l’article 303 LOPJ. 
 
La Corporació ha estudiat les dues sol·licituds i ha considerat que ambdues 
candidatures són idònies per a ocupar el càrrec. No obstant això i tenint en compte 
que la Sra. Maria Dolors Farrés Camps és l’actual jutgessa de pau titular aquest 
ajuntament considera que a part de reunir els requisits té l’experiència necessària per 
a desenvolupar el càrrec de jutge titular, de manera que es proposaria a Francisco 
Rodellar Beltran com a jutge de pau substitut. 
 
Per  tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Proposar a la Sra. Maria Dolors Farrés Camps amb DNI núm. 39.293.476T i domicili 
a Pl. Ramón Godó, 2 1r de Copons per a exercir el càrrec de jutge de pau titular de 
Copons. 
 
2.- Proposar al Sr. Francisco Rodellar Beltran, amb DNI núm. 40.820.973K i domicili a 
Cra de Veciana, s/n per a exercir el càrrec de jutge de pau substitut de Copons. 
 
3.- Notificar el present acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i al Jutjat Degà d’Igualada. 
 
Votació: El ple, per unanimitat dels regidors assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior proposta 
 
5.- Aprovació, si s’escau, del Pla i Programa de verificació d’activitats comunicades de 
Copons 2017. 
 
Atès que els serveis d’habitatge, urbanisme i activitats de l’Àrea de Territori i 
sostenibilitat de la Diputació de Barcelona han redactat a petició de  l’Ajuntament de 
Copons el Pla i programa de verificació d’activitats comunicades de Copons 2017. 
 
Atès que el Pla redactat s’ha redactat d’acord amb el GIA (cens d’activitats municipals 
de Copons) i consta d’un total de 7 visites i actes d’inspecció/verificació en activitats 
incloses en l’annex III i/o no classificades. 
 
Per  tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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I.-  Aprovar  el Pla i programa de verificació d’activitats comunicades de Copons 2017 ,  
d’acord amb la documentació tècnica presentada. 
 
II.- Notificar  aquest acord  a  la  Diputació  de  Barcelona. 
 
Votació: El ple, per unanimitat dels regidors assistents que representen la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior proposta 
 
6.- Precs i Preguntes  
 
No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les 
21,10 hores de tot el que jo, com a secretària, en dono fe. 
 
L’alcalde,              La secretària, 
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